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FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

 

.................................................................................................................................................................... 

Adres* ........................................................................................................................................................ 

NIP*................................................................REGON* ……................................................................... 

Telefon* ....................................................................... Fax*..................................................................... 

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy-Pełnomocnika 

 

              W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty wystosowane przez Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zgodnie z Zarządzeniem nr 64/14 Burmistrza Łasku z dnia 15 

kwietnia  2014 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Łasku 

przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając, że akceptujemy w całości wszelkie warunki zawarte 

w zaproszeniu do złożenia oferty oraz: 

1 Oferuję/emy wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w 
zapytaniu ofertowym za cenę: 

cena ogółem netto: ............................................................................................................................ 

słownie: ............................................................................................................................................... 

 

cena ogółem brutto:........................................................................................................................... 

słownie:................................................................................................................................................ 

 

podatek VAT (…....%)....................................................................................................................... 

słownie: .............................................................................................................................................. 

 

2 Na cenę ofertową składają się wszystkie elementy prac budowlanych opisanych w pkt. II w 

„Zaproszeniu do złożenia oferty” . 

3 Zobowiązuję/emy się wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych w zaproszeniu do 

złożenia oferty. 

4 Oświadczam/y, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 

w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

5 Oświadczam/y, że uważam/y się związani niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

6 Oświadczam/y, iż wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1
 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;
2
 

 

 

 

 

................................................ 
Miejscowość i data 

............................................................. 
Podpis i pieczątka Wykonawcy 
/Wykonawcy-Pełnomocnika/ 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
2 W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego  dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 

 



lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
/Wykonawcy-Pełnomocnika/ 


